
  
 

 

   

 

Szakmai beszámoló a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei  
helyesírási versenyről 

2019/2020. tanév 

 

A Magyar Nyelvtudományi Társaság az ELTE Bölcsészettudományi Karának támogatásával a 
2019/2020-as tanévben meghirdette a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási 
versenyt. Erdélyben ősszel megrendezték az iskolai fordulót, Magyarországon, a Felvidéken, 
Kárpátalján és a Vajdaságban pedig február 26-án. 

A következő feladatokat végeztük el a tanév során a Simonyi-verseny szervezésével 
kapcsolatban: 

1. Elkészítettük az új versenykiírást és szabályzatot, tájékoztattuk az iskolákat a 
versenyről. 

2. Elkészítettük az iskolai benevezéshez és az iskolai eredmények rögzítéséhez szükséges 
központi online oldalt. 

3. Bázisiskolákat kerestünk a magyarországi megyei versenyek megszervezéséhez, 
egyeztettünk a határon túli regionális szervezőkkel. 

4. Feldolgoztuk az iskolai fordulóba benevező iskolák, tanulók adatait. 
5. Összeállítottuk, lektoráltattuk és kiküldtük az erdélyi őszi és a februári magyarországi, 

felvidéki, kárpátaljai és vajdasági, valamint az erdélyi megyei verseny anyagait (8 
feladatlap, 8 tollbamondás, 8 megoldókulcs, 8 javítási és szervezési útmutató. 

6. Koordináltuk a február 26-ai magyarországi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági iskolai 
versenyek megszervezését 

7. Feldolgoztuk az iskolai válogatóversenyekről továbbjutó tanulók adatait, tájékoztattuk 
az eredményről az iskolákat. 

8. Előkészítettük a márciusi magyarországi megyei és a határon túli országos fordulókat, 
amelyek végül a járványhelyzet miatt elmaradtak. 

9. Gondoztuk a verseny honlapját. 
10. Egész évben tájékoztatást, segítséget adtunk az érdeklődőknek, a határon túli regionális 

szervezőknek. 
11. Értékeltük a tapasztalatokat és a tanulságokat, ez alapján javaslatot dolgoztunk ki a 

következő évi digitális versenyre vonatkozóan. 
 
Az iskolai válogatóversenyeken Magyarországon az összes megye, Budapest összes kerülete, 
valamint 4 határon túli magyarlakta terület (Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Vajdaság) 5–8. 
osztályos diákjai vettek részt. Az iskolai fordulóba összesen 63 725 tanuló nevezett be. A 
központi szervezők az Oktatási Hivatal megyei versenyszervezőinek segítsége nélkül, online 
fejlesztésekkel bonyolították le az iskolai fordulókat, a megyei bázisiskolákkal és a határon túli 
szervezőkkel előkészítették a tavaszi magyarországi megyei és határon túli országos fordulókat. 



  
 

 

   

 

A verseny kiemelt fejlesztési céljai, a helyesírási kompetencia fejlesztése és a tehetséggondozás 
megvalósultak. A verseny alkalmat adott a diákoknak arra, hogy felkészüljenek a versenyre, az 
iskolai fordulóban próbára tegyék helyesírási tudásukat. A versenynek a határon túl és itthon is 
kultúramegőrző funkciója van azáltal, hogy a versenyben 5 ország tanulói vesznek részt, és a 
verseny folytatódik, így a verseny a nehéz járványhelyzetben is részben teljesítette a küldetését. 

Az elmúlt 23 év eredményei alátámasztják, hogy a tehetséges diákok az öt országból, a 
különböző típusú és helyzetű iskolákból egyenlő eséllyel vesznek részt a versenyben. Közvetett 
módon a verseny az iskolai helyesírás-tanításra és nagyszámú tanuló helyesírási tudására, 
egyéni motivációjára is pozitívan hatott a felkészítő tanárok egész éves folyamatos, odafigyelő 
szakmai munkája és az iskolákban a diákoknak szervezett helyesírási szakkörök, foglalkozások 
révén. Habár a Kárpát-medencei döntő a járványhelyzet miatt elmaradt, Simonyi Zsigmond-
éremmel jutalmaztuk azt a három 8. osztályos tanulót, akik az elmúlt három évben kiemelkedő 
eredménnyel részt vettek a Kárpát-medencei döntőn. Az érmeket és az okleveleket postán 
juttattuk el az iskolákba. Simonyi Zsigmond-éremmel jutalmaztuk a versenyt 13 éven át 
áldozatos munkával szervező Petró Tímeát is. 

A verseny programja kizárólag a járványhelyzet miatt módosult. Emiatt maradtak el az 
előkészített március végi magyarországi megyei és a határon túli országos versenyek. Az 
iskolák online oktatási rendre álltak át, így a közreműködő bázisiskolák sem tudtak a 
versenynek helyszínt biztosítani. A megyei versenyek és a kb. 400 fő tanuló, szülő, szervező 
részvételét jelenő Kárpát-medencei döntő őszi megrendezése nem lehetséges az évfolyamokra 
tagolt verseny (a korábbi 8. osztályosok már középiskolások lesznek ősszel), valamint a nagy 
tömeget mozgató rendezvény miatt. A szállás biztosításához szükséges iskolai kollégiumok 
nem fogadnak külső vendégeket, a központi szervezők munkahelye, az ELTE is zárva tartott 
tavasszal, online oktatásra tért át. Ősztől új keretek között, digitális formában indul az új tanév 
Simonyi-versenye. 

A központi versenyanyag hagyományosan magas nehézségi foka, az iskolai versenyeken elért 
magas pontszámok és a résztvevők nagy száma is mutatják a verseny jelentős presztízsét, hogy 
meghatározó tényezőnek számít a tehetséggondozásban. A versenyszabályok következetes 
alkalmazása, az elmúlt 23 év tapasztalatai és kialakult hagyományai is hozzájárulnak a verseny 
magas színvonalához, a verseny küldetésének a betöltéséhez. 

Budapest, 2020. július 7. 

 


